
Уважаеми родители,  

В условията на продължаващо извънредно положение и във връзка с предстоящите 
празници ви предлагаме информация за възможности, от които бихте могли да се 
възползвате, докато прекарвате времето у дома със своите деца.  

В такива дни онлайн ресурсите придобиват особено значение и поне донякъде утоляват 
жаждата ни за нови знания и забавления. Представената информация е подбрана от публични 
сайтове, за различни онлайн събития и чрез тях можете да разгледате музейни експозиции, 
да слушате музика, да се забавлявате и да разширявате познанията си за света.  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЪБИТИЯ ОНЛАЙН 
 

1. Чешкият културен център в София обявява Детски комикс конкурс „Как Фердо 

Мравката се разправи с вируса”, в който могат да се включат деца от 6 до 12 г. Творбите 

се изпращат на имейл до 20 април, а за победителите са предвидени награди. 

2. Музейко вкъщи: Пълзящи експонати.  След затварянето си за посетители детският 

научен център започна всеки ден от 15 ч. да излъчва ателиета, които запознават децата с 

най-новата му интерактивна изложба и с интересни научни факти. 

3. TechnoMagicLand у дома е нова инициатива на образователния център, в която 

всяка събота и неделя от 11 и от 17:30 ч. на живо във Фейсбук се излъчват научни 

демонстрации. Те са полезни както за допълване на учебния материал, така и за разширяване 

на познанията на децата. 

 
БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ ОНЛАЙН 

 
1. Клас в музея е най-новият проект на Националната галерия, който интегрира 

богатата музейна колекция на Квадрат 500 със съдържанието на учебниците по изобразително 

изкуство от 1 до 12 клас. В разработените материали са включени разнообразни теми, автори 

и произведения. Всички класове от програмата са представени в страницата 

на Образователни програми Национална галерия. 

2. Да се поразходим виртуално из залите на Националния политехнически 

музей: https://roundme.com/tour/137200/view/346285 

3. Виртуална разходка в  Националния природонаучен музей:  

http://www.nmnhs.com/exhibitions-bg.html 

4. Докосване до животните и природата в Зоологическа градина София. На 

страницата си във Фейсбук зоопаркът излъчва видео репортажи, от които може  в реално 

време да се наблюдават моменти от живота на обитателите му и техните гледачи. 

http://zoosofia.eu/the-zoo/ 

5. Виртуални колекции на  Националния музей „Земята и хората“:   

http://www.earthandman.org/?page_id=2618&lang=bg 

6. В ютюб канала на Регионален Природонаучен музей Пловдив са качени кратки 

клипчета, които представят обитателите на аквариума и терариума, сред които има много 

интересни екземпляриhttps://www.youtube.com/channel/UChJCXvgnPusJZvsgNLJ25uw 

7. Фортисимо Фамилия започна да публикува във Фейсбук страницата си музикални 

приказки, разказани от артистите, посланици на проекта.  

 

ЖЕЛАЕМ ВИ СВЕТЛИ И СПОКОЙНИ ПРАЗНИЦИ! 
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